
              Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru v rámci postupu verejného 

obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
 

 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 

Adresa organizácie: Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica 

Štatutárny zástupca: JUDr. Zita Rišková - riaditeľka 

Kontaktná osoba: Kumančíková Tatiana, e-mail: kumancikova.tatiana@zupa-tt.sk 

Tel: 034/6514765 

 

2.Predmet zákazky: robot univerzálny RE-22/60l s príslušenstvom  

Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný predmet 39312000-2 Technologické 

vybavenie kuchyne  

 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka 1 ks robota univerzálneho RE-22/60l s príslušenstvom 
podľa nasledovnej špecifikácie, spolu s demontážou a inštaláciou robota 
univerzálneho + zaškolenie pracovníkov v určenom priestore objektu verejného 
obstarávateľa.  Parametre:  
rozmer: 570x1070x1140 (šxhxv) 
príkon elektro: 2,8 kW / 400V 
objem kotlíka: 60 l 
regulácia: 3 rýchlosti 
zdvíhanie kotlíka: elektromechanické 
prevod pomocou ozubených kolies 
výstup na prídavné zariadenie  
základné príslušenstvo: 

- kotlík, hák, metla, miešač, vozík 
príslušenstvo na objednávku: 

- strúhač zeleniny 
- mlynček na mak 
- mlynček na mäso 
- kotlík 30 l s príslušenstvo 
 

Strojek príp.RMa-27 mäsomlýnek 

rozmer: 250x385x365mm(šxhxv) 
výkon: 

- jemné mletie: 200-250kg/h 
- držky: 300kg/h 
- mäso na guláš: 450kg/h  

základné príslušenstvo: 
- háčik na vyťahovanie šneku 
- nože: dvojitý, krížový, stierací 
- vymedzovací krúžok 
- tlačidlo 
- dosky: na guláš; na držky; 3; 4,5; 8; 12mm  
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Strojek príp.Rus-22 strúhacia komora 

rozmer: 290x336x255mm(šxhxv) 
výkon: 

- krájanie zemiakov: 250kg/h 
- strúhanie zemiakov: 200kg/h 

základné príslušenstvo: 
1x rezací kotúč /  plátkovač 2 mm 
1 x rezací kotúč / plátkovač 3 mm 
1 x rezací kotúč / plátkovač 4 mm 
1 x strúhací kotúč so strúhacím plechom 8 mm 
1 x strúhací plech 3 mm 
1 x strúhací plech 3,8 mm 
1 x strúhací plech 5 mm 
1 x kľúč pre vyberanie strúhacích plechov 
 
Strojek príp.RMm-22 makomlýnek 
rozmer: 140xx185x290mm(šxhxv) 
výkon: 12kg/h 
 
Príslušenstvo 30l k RE-22 
Obsah: - hák H30 
             - metla ŠM30A 
             - miešač M30 
             - kotol 30 l 
             - redukčný nosič kotlíka 
 
4. Lehota a miesto plnenia: Miesto plnenia zákazky je na adrese Domov sociálnych 

služieb a zariadenie pre seniorov Senica Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica.  
Termín: do 30 dní od účinnosti kúpnej zmluvy 
 
5. Komplexnosť dodávky : Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 9.987,55 € bez DPH 

 

7. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

Do 15.11.2019 do 09.45 hod. doručiť  na podateľňu Trnavského samosprávneho kraja, 

Starohájska č. 10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom: Domov sociálnych 

služieb a zariadenie pre seniorov SENICA - robot univerzálny RE-22/60l 

s príslušenstvom - súťaž - „NEOTVÁRAŤ“ 

 

8. Otváranie obálok s ponukami: 

Dňa 15.11.2019 o 10.00 hod. na adrese Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č. 
10, 917 01 Trnava v kanc. 205, II NP. 
 
9. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu zriaďovateľa TTSK, 
verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní 
od doručenia faktúry. 
 

  



10. Podmienky účasti uchádzačov a požadované doklady:  

a) uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. je oprávnený poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá predmetu zákazky  
 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods.1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch 
obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  
 

b) uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 
ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje čestným 
vyhlásením (v prílohe). 

 
10. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 

 
Identifikačné údaje uchádzača 
Cenová ponuka uchádzača – návrh na plnenie stanoveného kritéria 
Čestné vyhlásenie – zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
Návrh zmluvy v jednom vyhotovení podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý 
je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
 
Doklady musia byť predložené v štátnom jazyku 
 
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH    (ak uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie to v ponuke) 
 
12. Ďalšie informácie:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj   
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  
 
 
Prílohy:  Návrh na plnenie kritéria - ponuka 

               Návrh Kúpnej zmluvy 
               Čestné vyhlásenie - zákaz  na účasti vo verejnom obstarávaní  
 

 
 
V Senici, dňa 05.11.2019 
 
 
                                                                            JUDr. Zita Rišková 
                                                                          riaditeľka zariadenia 
 



 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIA 
 

Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je 
zapracovaný v príslušných článkoch zmluvy. 

 
Názov predmetu zákazky: „robot univerzálny RE-22/60l s príslušenstvom „ 

 
Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodné meno: 

Adresa, sídlo: 

Tel. č.: 

E-mail: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

 

 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedenie to v ponuke. 

 

 

 

 

 

 

..........................                   ...................................................................... 

Miesto a dátum                podpis oprávneného zástupcu uchádzača  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Zoznam položiek  

 

Celková cena 

bez DPH v Eur 
DPH v Eur 

 

Celková cena 

s DPH v Eur 

 

Cena za celý predmet zákazky    



 
Zákaz  účasti vo verejnom obstarávaní  

  podľa §32 ods.1 písm. f)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

 podľa §32 ods.1 písm. f)  ZVO ( nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) 
 

 

Uchádzač, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať 

v mene uchádzača 

....................................................................................................................................  

 

Verejné obstarávanie (VO) - robot univerzálny RE-22/60l s príslušenstvom 
 

čestne vyhlasujem, že 

  nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania  alebo  

obvyklého pobytu. 

 

 

Meno a priezvisko, titul: ............................................. 

 

 

Funkcia: ....................................................................... 

 

 

Podpis: ........................................................................ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


